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Zał�cznik nr 6 do Regulaminu ZF�S 

WNIOSEK 

o dofinansowanie do wypoczynku w roku ...................... 

z Zakładowego Funduszu �wiadcze� Socjalnych  

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołł�taja w Krakowie 

1. Nazwisko i imi� ...................................................................................................................................................... 

2. Wydział / Jednostka organizacyjna....................................................................................................................... 

3. Numer telefonu słu�bowego ................................................................................................................................. 

DDoottyycczzyy uupprraawwnniioonnyycchh cczzłłoonnkkóóww rrooddzziinnyy –– zzggooddnniiee zz §4 ust. 2 Regulaminu ZF�S: 

Lp. Nazwisko, Imi� Stopie� pokrewie�stwa, 

data urodzenia dziecka

Nazwa szkoły lub zakładu 

pracy 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

W przypadku dzieci w wieku ponadgimnazjalnym konieczne jest zał�czenie za�wiadczenia o kontynuacji nauki albo kopi 

aktualnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej lub indeksu z wpisem na dany rok. 

6. Urlop wypoczynkowy zostanie wykorzystany w okresie od………………….………do……………………… 

7. Dziecko/ci do lat 18 (poda� imi�) ........................................................................................................................ 

we�mie/m� udział w wypoczynku zorganizowanym (kolonia, obóz, wczasy, zimowisko). 

Faktur�/rachunek * przedło�� do dnia.................................................................................................................. 

*) dla unikni�cia opodatkowania podatkiem dochodowym dofinansowania do wypoczynku dla dzieci do lat 18 nale�y przedło�y� faktur�/ 
rachunek za korzystanie przez dziecko/ci z wypoczynku zorganizowanego spełniaj�cego ł�cznie warunki Ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt. 78. 
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8. Ł�czny �redni przychód miesi�czny w mojej rodzinie [obliczony w oparciu o ł�czny przychód wykazany 

w zeznaniach podatkowych : dotyczy przychodu w UR, w innych zakładach pracy - umowa o prac�, umowa 

zlecenie, umowa o dzieło, itp., od innych płatników (renta, emerytura) oraz z działalno�ci gospodarczej, - 

w odniesieniu do wszystkich uprawnionych członków rodziny] wynosi............................. zł. 

9. Przychód miesi�czny na osob� * w mojej rodzinie wynosi.....................................................................zł. 

10. Prawdziwo�� w/w danych potwierdzam własnor�cznym podpisem 

                                          

….......................................... 
             podpis pracownika

W zwi�zku z wymogami okre�lonymi Ustaw� z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 t. j.), wyra�am zgod� na wykorzystywanie, przetwarzanie i utrwalanie powy�szych danych 

wył�cznie do celów ustalenia wysoko�ci dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu �wiadcze�
Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołł�taja w Krakowie. 

    

…...................................... 
             podpis pracownika

  

      

Na podstawie ustale� Senackiej Komisji ds. Socjalnych z dnia ................................................,  

dotycz�cych kwoty bazowej A, proponuje si� przyzna� dofinansowanie do wypoczynku w wysoko�ci: 

- dla pracownika  .................................... 

- dla dziecka/ci   ....................................    

                

…................................................ 
podpis pracownika

*) - zgodnie z § 13 ust.3 Regulaminu ZF�S, informacje dotycz�ce przychodu na członka rodziny podane w niniejszym wniosku b�d� brane 

pod uwag� przy przyznawaniu innych �wiadcze� rzeczowych - o ile Regulamin nie stanowi inaczej, 

- w przypadku powzi�cia w�tpliwo�ci co do prawdziwno�ci danych zawartych we wniosku, osoba uprawniona mo�e by� poproszona o 

dostarczenie dokumentów potwierdzaj�cych podane informacje. W razie stwierdzenia we wniosku nieprawdziwych danych o wysoko�ci 

przychodów składaj�cy wniosek zostaje w danym roku pozbawiony prawa do �wiadcze� socjalnych. 


